Na zakończenie
uroczystości
wygłosił je
arcybiskup
katowicki.
Arcybiskup Katowicki Wiktor
Skworc

Soli Deo honor et gloria!
Bogu niech będą dzięki za dar błogosławionego ks. Jana Franciszka Machy, z którym
pragniemy się zaprzyjaźnić i uczynić go patronem seminarium duchownego, dzieła
powołań i działań charytatywnych.

Bóg zapłać
tym, którzy
modlitwą i
działaniem
sprawili, że
doszło do
beatyfikacji.
Bóg tak chciał.
Wdzięczny
jestem
wszystkim,
którzy
przygotowali
dzisiejszą,
historyczną
uroczystość;
nie sposób ich wymienić z imienia i nazwiska.

Bóg zapłać raz jeszcze papieżowi Franciszkowi, który – jak nas zapewnił czasie
wizyty ad limina – pamięta o nas, modli się za nas i prosi nas o modlitwę. Wiec
pozdrówmy papieża Franciszka naszym pozdrowieniem: "Szczęść Boże"!
Wyrażam wdzięczność Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Dziękuję jej
pracownikom, relatorom i innym zaangażowanym w proces beatyfikacyjny ks. Jana
Franciszka, także tym działającym na szczeblu diecezjalnym, szczególnie
postulatorowi.
Podziękowanie składam wszystkim służbom: policji, straży miejskiej i innych służbom
mundurowym, służbie zdrowia, instytucjom samorządowym województwa śląskiego i
miasta Katowice.
Dziękuję dziennikarzom, ludziom mediów, obsłudze technicznej oraz wolontariuszom.
Jestem wdzięczny wszystkim, którzy łączą się z nami przez transmisję telewizyjną,
internetową w Polsce i na całym świecie.
Szczególnie myślę o chorych, cierpiących: polecam Was wstawiennictwu bł. Jana
Franciszka. Niech będzie dla nas wzorem do naśladowania i wstawia się u Boga za

nami i za naszą ojczyznę i ojcowiznę, przeżywającą trudne procesy przemian
gospodarczo-społecznych.
Pozdrawiam Siostry Karmelitanki z zaprzyjaźnionych klasztorów i składam
podziękowanie za otoczenie modlitwą procesu beatyfikacyjnego na każdym szczeblu,
także dzisiejszej uroczystości.
Jestem wdzięczny rodzinie błogosławionego za przekazanie pamiątek do izby pamięci,
która już powstała w siedzibie seminarium.
Bóg zapłać wszystkim za obecność i dar wspólnej modlitwy, ubogaconej spotkaniem z
nowym Błogosławionym.
Wszystkim Wam, drodzy braci i siostry, dziękuję za obecność, która jest świadectwem
wiary i pamięci o powszechnym powołaniu do świętości.
Jan Paweł Wielki powiedział: "Świeci nie przemijają. Święci żyją świętymi i pragną
świętości..". Pragną także naszej świętości, świętości każdego z nas. Na drogę
codziennego zmagania o świętość niech nam Bóg błogosławi. Przyjmijmy apostolskie
błogosławieństwo.
Eminenza, La ringrazio di aver presieduto la Santa Messa con il rito della Beatificazione e ora Le chiedo umilmente di impartire a tutti noi la Benedizione Apostolica.

